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ፍቅር— የወንጌል ፍሬ ነገር 
በዚህ የሟችነት ጉዞ ላይ ተጓዥ ጓደኞቻችንን የማንወድ ከሆነ፣ 
እግዚአብሔርን በእውነት መውደድ አንችልም።

ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ አዳኛችን 
በሰዎች መሀል ሲያገለግል ሳለ፣ 
በሚወደው የሕግ ሰው ጥያቄ ተጠ 

ይቆ ነበር፣ “መምህር ሆይ፣ ከሕግ ማናቸይቱ 
ትዕዛዝ ታላቅ ናት?” 

ማቴዎስ ኢየሱስ እንዲህ ብሎ እንደመለሰ 
ዘገበ፥

“ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም 
ነፍስህ፣ በፍጹም አሳብህም ውደድ” (ማቴዎስ 
22፥37)።

“ታላቂቱና ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይህች ናት።
“ሁለተኛይቱም ይህችን ትመስላለች፥ 

እርስዋም። ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ ውደድ 
የምትለው ናት። 1

ማርቆስ መዝገቡን በአዳኙ ገለፃ አጠቃለለ፥ 
“ከእነዚህ የምትበልጥ ሌላ ትዕዛዝ የለችም።” 2

በዚህ የሟችነት ጉዞ ላይ ተጓዥ ጓደኞ 
ቻችንን የማንወድ ከሆነ፣ እግዚአብሔርን 
በእውነት መውደድ አንችልም። እንደዚሁም፣ 
እግዚአብሔርን የማንወደው ከሆነ፣ ጓደኞ 
ቻችንን ሙሉ በሙሉ መውደድ አንችልም 
ማለት ነው። ሐዋርያው ዮሐንስ ይነግረናል፣ 
“እግዚአብሔርንም የሚወድ ወንድሙን 
ደግሞ እንዲወድ ይህች ትዕዛዝ ከእርሱ አለ 
ችን።” 3 ሁላችንም የሰማይ አባታችን የመንፈስ 
ልጆች ነን፣ በመሆኑም፣ ወንድሞችና እህቶች 
ነን። ይህንን እውነታ በአእምሮአችን ውስጥ 
ስንይዝ፣ ሁሉንም የእግዚአብሔር ልጆች 
መውደድ ቀላል ይሆናል።

በእርግጥ፣ ፍቅር የወንጌል የመጀመሪያ 
ፍሬ ነገር ነው እናም ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ 

ምሳሌ ነው። ህይወቱ የፍቅር ውርስ ነው። በሽ 
ተኛዎችን የፈወሰ፣ የተጨቆኑትን ከፍ ያደረገ፣ 
ሀጢያተኛን ያዳነ። በመጨረሻ የተናደዱት 
ወንበዴዎች ሕይወቱን ወሰዱት። ይሁን እንጂ 
በጎለጎታ ኮረብታ ላይ 4 — የርህራሄና የፍቅር 
ታላቅ ውጤታማ አገላለፅ የሆኑት እነዚህ 
ቃሎች ያስተጋባሉ፥ “አባት ሆይ፣ የሚያደር 
ጉትን አያውቁትምና፤ ይቅር በላቸው”።

ለምሳሌ፣ እንደ በጎነት፣ ትግስት፣ ራስ 
ወዳድ አለመሆን፣ መረዳት መቻል እና ይቅር 
ባይነት የሆኑ የፍቅር መገለጫ ብዙ ባህሪያቶች 
አሉ። በሁሉም ግንኙነቶቻችን ውስጥ እነዚህና 
ሌሎች እነዚህን መሰል ባህሪዎች፣ በልባችን 
ውስጥ ያለውን ፍቅር ያረጋግጣሉ። 

በብዛት፣ እርስ በእርስ በምናደርገው የቀን 
ተቀን ግንኙነቶች ውስጥ ፍቅራችን ይታያል። 
ሁሉም ጠቃሚ ነገር፣ የአንድን ሰው ፍላጎት 
የማወቁና ከዛም ምላሽ የመስጠቱ ችሎታችን 
ላይ ይሆናል። በዚህ አጭር ግጥም ውስጥ 
መገለፅ የቻለውን አጠቃልይ ስሜት ሁሌም 
እጓጓለታለው፥

በምሽት አምብቻለው
በምልከታ እጥረት ምክንያት
የአንድ ሰው ፍላጎት አይነ ስውር አደረገኝ።
እኔ ግን እስካሁን
 ቅንጣትፀፀት አልተሰማኝም
ትንሽ በጣም ደግ በመሆኔ። 5

በቅርቡ ያልተጠበቀ ውጤቶች የነበረውን 
የሚነካ የፍቅር ደግነት ምሳሌ ማየት እንድችል 

በፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ ሞንሰን ተደረኩኝ። አመቱ 1933 (እ.አ.አ) ነበር፣ በታ 
ላቁ ክፉ ቀን ምክንያት የተቀጣሪነት እድሎች 
አናሳ በነበሩበት ወቅት ነበር። ቦታው በአሜሪካ 
ምስራቃዊ ክፍል ነበር። አርሊን ቤይሲከር 
ልክ ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እንደተመረቀች 
ነበር። ከረጅም የስራ ፍለጋ በኋላ፣ በመጨረ 
ሻም በልብስ ፋብሪካ ውስጥ እንደ የሴት ልብስ 
ሰፊነት ስራ ማግኘት ቻለች። የፋብሪካው 
ሰራተኞች በየቀኑ ለእያንዳንዳቸው በትክክል 
ሰፍተው ለጨረሱት ቁራጮች ነበር የሚከፈላ 
ቸው። ብዙ ቁራጮችን ባመረቱ ቁጥር፣ ብዙ 
ይከፈላቸው ነበር። 

አንድ ቀን፣ በፋብሪካ ውስጥ በቅርብ መስ 
ራት ከጀመረች በኋላ፣ አርሊን ግራ ያጋባትና 
ያሰላቻት ስርአት ገጥሟት ነበር። እየሰራችበት 
የነበረውን ቁራጭ ለመጨረስ ያልተሳካላ 
ትን ሙከራ ለማላቀቅ እየሞከረች በልብስ 
መስፊያዋ ማሽን ላይ ተቀመጠች። የሚረዳት 
ማንም ሰው ያለ አይመስልም፣ ምክንያቱም 
ሁሉም ሌሎች የሴት ልብስ ሰፊዎች መጨረስ 
እስከሚችሉት ድረስ ቁራጮች ለመጨረስ 
ሲጣደፉ ነበር። አርሊን እረዳት አልባና ተስፋ 
አልባ ስሜት ተሰማት። በፀጥታ፣ ማልቀስ 
ጀመረች። 

ከአርሊን ማዶ በርኒስ ሮክ ተቀምጣለች። 
ተለቅ ያለችና እንደ ሴት የልብስ ሰፊ ብዙ 
ልምድ ያላት ነበረች። የአርሊንን መጨናነቅ 
በመመልከት፣ በርኒስ የራሷን ስራ ትታና ወደ 
አርሊን አጠገብ በመሄድ በደግነት ትምህርትና 
እርዳታ ሰጠቻት። አርሊን በራስ መተማመን 
እስክታገኝና ቁራጩን በውጤታማነት እስ 
ክትጨርስ ድረስ ቆየች። ከዛ በርኒስ ባትረዳት 
ኖሮ መጨረስ የምትችላቸውን በዙ ቁራጮችን 
የመጨረሱ እድል አምልጧት ወደ ራሷ ማሽን 
ተመለሰች። 

በዚህኛው የፍቅር ደግነት ተግባር፣ በርኒስና 
አርሊን የረጅም ሕይወት ጓደኛሞች ሆኑ። ቀስ 
በቀስ እያናዳንዳቸው አገቡና ልጆች ኖራቸው። 
በ1950ዎቹ የሆነ ሰአት ውስጥ፣ የቤተክርሰ 
ቲያን አባል የነበረችው በርኒስ ፣ ለአርሊንና 
ለቤተሰቧ አንድ የመጽሐፈ ሞርሞን ቅጂ 
ሰጠቻት። በ1960፣ አርሊንና ባለቤቷ 
እንዲሁም ልጆቿ በመጠመቅ የቤተክርስቲያን 
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አባሎች ሆኑ። ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር ቅዱስ 
ቤተ- መቅደስ ውስጥ ታተሙ። 

በበርኒስ ከራሷ መንገድ ወጥታ የማታ 
ውቃትን ሴት ነገር ግን በጭንቀት ውስጥ 
የነበረችውንና እርዳታ ያስፈልጋት የነበረውን 
ለመርዳት ባሳየችው ርህራሄ ምክንያት፣ 
የማይቆጠሩ ግለሰቦች በሕይወትም ያሉም 
የሞቱም የወንጌልን የማዳን ስነ- ሰርአት አሁን 
ያጣጥማሉ።

በእያንዳንዱ የሕይወታችን ቀኖች ውስጥ 
በዙሪያችን ላሉ ሰዎች ፍቅርንና ደግነትን 
ለማሳየት እድሎች ተሰጥተዉናል። ፕሬዘደንት 
ሰፔንሰር ደብሊው ኪምባል እንዲህ አሉ፥ 
“እነዛ በመኪና ማቆሚያዎች፣ ቢሮዎች፣ 
ሊፍቶችና ሌላ ቦታ የምናገኛቸው ሟቾች የሆኑ 
ሰዎች እንድንወዳቸውና እንድናገለግላቸው 
እግዚአብሔር የሰጠን የሰው ዘር አካል መሆና 
ቸውን ማሰታወስ አለብን። በዙሪያችን ያሉትን 
ሰዎች በሙሉ እንደ ወንድሞቻችንና እህቶቻ 
ችን ካልቆጠርናቸው፣ ስለ የሰው ዘር አጠቃላይ 
ወንድማዊነት ማውራት ትንሽ መልካምን ነው 
የሚያደርግልን። 6

በብዛት ፍቅራችንን የምናሳይበት እድሎች 
ሳይታሰቡ ይመጣሉ። የዚህ አይነት እድል 
ምሳሌ በጥቅምት 1981 (እ.አ.አ) የጋዜጣ 
እትም ውስጥ ሰፍሯል። እዛ ውስጥ በተ 
ዛመደው ፍቅርና ርህራሄ በጣም በመደነቄ 
የጋዜጣውን ቁራጭ በመዝገቦቼ ውስጥ ከ30 
አመታት በላይ አስቀምጬዋለው።

እትሙ የአላስካ አየር መንገድ 150 
ተሳፋሪዎችን ይዞ ከአንከርኤጅ፣ አላስካ ወደ 
ሲያትል፣ ዋሽንግተን ቀጥታ በረራ ሲያደርግ 
በጣም የተጎዳ ልጅን ለማጓጓዝ ወደ አላስካ 
ሩቃማ ከተማ መታጠፉን ይጠቁማል። የሁለት 
አመቱ ወንድ ልጅ በቤቱ አቅራቢያ ሲጫወት 
በቁራጭ ጠርሙስ ላይ ወድቆ በክንዱ ላይ 
ያለውን የደም ቧንቧን ጎድቶት ነበር። ከተማው 
ከአንከርኤጅ 450 ማይሎች (725ኪሎ ሜት 
ሮች) ደቡባማ ክፍል ነበር እናም በእርግጠኝነት 
በበረራው መንገድ አቅጣጫ አልነበረም። 
ይሁን እንጂ፣ በዛ ቦታ ያሉ ዶክተሮች ለእር 
ዳታ ጥሪ ላኩ እናም ስለዚህ በረራው ልጁን 
ወደ ሲያትል ለመውሰድ እዛም በሆስፒታል 
ውስጥ ህክምና እንዲያገኝ ለማስቻል ተቀየሰ። 

በረራው በሩቃማ ከተማው አቅራቢያ 
መሬት ሲነካ፣ ዶክተሮቹ ልጁ በጣም ባስከፊ 
ሁኔታ ደሙ እየፈሰሰ ስለሆነ ወደ ሲያትል 
በሚሄደው በረራ ውስጥ በሕይወት መቆየት 
እንደማይችል ለፓይለቱ ነገሩት። ሌላ 200 
ማይሎች (320 ኪሎ ሜትር) ከጉዞ መስመር 
ውጪ ወደ ጁኖ፣ አላስካ በቅርበት ሆስፒታል 
ያላት ከተማ ለመብረር ተወሰነ።

ልጁን ወደ ጁኖ ካጓጓዙት በኋላ፣ አሁን 
ከሰአታታ የፕሮግራም ማርፈድ በኋላ፣ 

በረራው ወደ ሲያትል አቀና። ብዙዎቹ 
ተሳፋሪዎች ቀጠሮዎችንና አገናኝ በረራ 
ዎችን ቢያጡም እንኳን፣ አንዳቸውም 
አልተነጫነጩም። በእርግጥ፣ ደቂቃዎችና 
ሰአታቶች እየቆጠሩ ሲሄዱ፣ ግምታዊ የሚሆን 
ድምሮችን ለልጁና ለቤተሰቡ በማዋጠት 
መዋጮዎችን ማሰባሰብ ጀመሩ ።

በረራው በሲያትል ውስጥ ሊያርፍ ሲል፣ 
ፓይለቱ ልጁ ደህና እንደሚሆን በሬዲዮ ቃል 
መቀበሉን ባስተዋወቀ ጊዜ ተሳፋሪዎቹ በደስታ 
ፈነጠዙ። 7

የመጽሐፍ ቅዱስ ቃሎች ወደ አእምሮዬ 
መጣ፥ “ልግስና ንፁህ የክርስቶስ ፍቅር 
ነው. . . በመጨረሻው ቀንም እርሱን የያዘ 
መልካም ይሆንለታል።” 8

ወንድሞችና እህቶች፣ ፍቅራችንን ለማሳ 
የት ከሚረዱን አንዳንድ ታላቅ እድሎቻችን 
መካከል በገዛ ቤቶቻችን ግድግዳዎች ውስጥ 
ይሆናል። ፍቅር የቤተሰብ ሕይወት ልብ መሆን 
አለበት፣ ይሁን እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሳይሆን 
ይገኛል። እጅግ ብዙ አለመታገስ፣ እጅግ ብዙ 
ጭቅጭቅ፣ እጅግ ብዙ ድብድብ፣ እጅግ ብዙ 
እምባዎች ሊኖር ይችላል። ፕሬዘደንት ጎርደን 
ቢ ሂንክሊ በሀዘኔታ ተናገሩ፥ “ለምንድን 
ነው [በጣም] የምንወዳቸው [ሰዎች] የመጥፎ 
ቃሎቻችን ኢላማቆች የሚሆኑት? ለምንድን 
ነው አንዳንድ ጊዜ ልክ በፍጥነት እንደሚቆርጥ 
እንደ ጩቤ የምንናገረው?” 9 ምናልባት ለእያ 
ንዳንዳችን የነዚህ ጥያቄዎች መልስ ልዩ ሊሆን 
ይችላል፣ ይሁንና ዋናው ነገር ምክንያቶቹ 
ምንም አያደርጉም። እርስ በእርስ በመዋደድ 
ትዕዛዙን የምንጠብቅ ከሆነ፣ እርስ በራሳችን 
በደግነትና በክብር መንከባከብ አለብን።

በእርግጥ ቅጣት የሚያስፈልግበት ጊዜ 
ይኖራል። ይሁን እንጂ፣ በትምህርትና ቃል- 
 ኪዳን— ውስጥ የሚገኘውን ምክር እናስታ 
ውስ፣- - ማለትም፣ ሌላ ሰውን ማስተካከል 
ሲኖርብን፣ ከዛ በኋላ የጨመረ ፍቅርን 
እናሳያለን። 10

በዙሪያችን ላሉት ሰዎች አስተሳሰቦች፣ 
ስሜቶችና ሁኔታዎች አሳቢና ተጨናቂ ለመ 
ሆን ሁልጊዜ እንደምንጥር ተስፋ አደርጋለው። 
አናዋርድ ወይም አናሳንስ። ይልቅ፣ ሩህሩህዎ 
ችና አበረታቾች እንሁን። በግድ የለሽ ቃሎች 
ወይም ተግባሮች የሌላ ሰውን በራስ መተማ 
መን እንዳናፈርስ መጠንቀቅ አለብን። 

ይቅር ባይነት ከፍቅር ጋር እጅ ለእጅ 
መሄድ አለበት። በቤተሰቦቻችን ውስጥ፣ 
እንዲሁም በጓደኞቻችን ውስጥ፣ የተጎዱ 
ስሜቶችና አለመስማማት መሆን ሊኖሩ 
ይችላሉ። እንደገና፣ ምንም እንኳን ጉዳዩ 
ትንሽ ቢሆንም ግድ የለም ። እንዲበላሽ፣ 
ስር እንዲሰድና በመጨረሻም እንዲያፈርሳ 
ችሁ መተው መቻል የለባችሁም እንዲሁም 

አይኖርባችሁም። በሰው ላይ መፍረድ ቁስሉ 
ክፍቱን እንዲቆይ ያደርጋል። ይቅር ባይነት 
ብቻ ይፈውሳል።

ከዚህ በኋላ የሞተችው አንድ ውድ ሴት 
እኔን አንድ ቀን ጎበኘችኝ እናም ሳይታሰብ 
የተወሰነ ቁጭቶችን ነገረችኝ። ከብዙ አመታት 
በፊት ስለተከሰተና አንድ የጎረቤት አረሶ አደ 
ርን ስለሚመለከት፣ የሆነ ሰአት ላይ መልካም 
ጓደኛሞች ስለነበሩና ነገር ግን እርሷና ባለቤቷ 
ለብዙ ወቅቶች ስምምነት ስላልነበራቸው 
ስለሆነ ገጠመኝ አወራች። አንድ ቀን አርሶ 
አደሩ ወደ ራሱ ማሳ ለመድረስ በአርሷ ይዞታ 
ውስጥ ያለውን አቋራጭ መንገድ መጠቀም 
ይችል እንደሆነ ጠየቃት። በዚህ ሰአት ታሪኩን 
ለኔ መንገሯን አቆመችና በሚንቀጠቀጥ ድምፅ 
እንዲህ አለች፣ “ወንድም ሞንሰን፣ በዛ 
ሰአትና ከዛም በኋላ የኛን ይዞታ እንዲያቋርጥ 
አልፈቀድኩለትም፣ ነገር ግን ወደራሱ ይዞታ 
እንዲደርስ ረጅሙን መንገድ በእግሩ ዞሮ 
እንዲወስድ አደረኩት። ትክክል አልነበርኩም 
እናም ተፀፅቻለው። አሁን ሞቷል፣ ነገር ግን፣ 
እንዴት ‘በጣም ይቅርታ’ ለማለት እንድችል 
እመኝ ነበር። ደግ ለመሆን ሁለተኛ እድል ባገኝ 
ምን ያህል እመኝ ነበር።” 

እርሷን በማዳምጥበት ወቅት፣ የጆን 
ግሪንሊፍ ዋይተር አሳዛኝ ምልከታ ወደ 
አእምሮዬ መጣ፥ “ከአሳዛኝ የምላስ ወይም 
የእስከረቢቶ ቃላቶች በላይ፣ የበለጠ አሳዛኞቹ 
እነዚህ ናቸው፥‘ ይሆን ነበር! ’ ” 11 ወንድሞችና 
እህቶች፣ ሌሎችን በፍቅርና በደግነት አመ 
ለካከት ስንንከባከብ፣ እንደዚ አይነት ፀፀትን 
እናስወግዳለን። 

ፍቅር በብዙ የሚታወቁ መንገዶች ሊገለፅ 
ይችላል፥ ፈገግታ፣ የእጅ ማውለብለብ፣ ደግ 
አስተያየት፣ ሙገሳ። ሌሎች መገለጫዎች 
ምናልባት የበለጠ ቀጥተኛ ያልሆኑ ሊሆኑ 
ይችላሉ፣ እንደ በሌሎች እንቅስቃሴች ላይ 
ፍላጎትን ማሳየት፣ አንድን መርህ በደግነ 
ትና በትግስት ማስተማር፣ የታመመን ሰው 
ወይም እቤት የቀረን ሰው መጎብኘት። እነዚህ 
ቃላቶችና ተግባሮች እንዲሁም ብዙ ሌሎች፣ 
ፍቅርን መናገር ይችላሉ።

በጣም ታዋቂ የአሜሪካ ደራሲና አስተማሪ 
የነበረው ዴል ካርኒጊ፣ “ብቸኛ ለሆነ ወይም 
ላልተበረታታ ሰው ከልብ የመነጨ የተወሰነ 
የአድናቆት ቃሎችን በመስጠት” እያንዳንዱ 
ግለሰብ በውስጡ ወይም በውስጧ የአለምን 
ደስተኛነት የአጠቃላይ ድምር የመጨመር 
ኃይል እንዳላቸው ያምን ነበር። እንዲህም 
አለ፣ “ምናልባት ዛሬ የምትሉትን ደግ ቃሎች 
ነገ ልትረሱ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ተቀባዮቹ 
ዕድሜ ልክ ይጠብቋቸዋል።”  12

አሁን ፣ በዚሁ ቀን፣ የቤተሰባችን አባልም 
ሆኑ፣ ለጓደኞቻችን፣ ለተራ ትውውቆቻችን 
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ወይም ለመላ አዲስ ሰዎች ለእግዚአብሔር 
ልጆች ፍቅርን መግለፅ እንጀምር። በእያ 
ንዳንዱ ጠዋት በምንነሳበት ሰአት፣ በመን 
ገዶቻችን ለሚመጡ ለማንም አይነት ነገሮች 
በፍቅርና በደግነት ለመመለስ እንወስን። 

ወንድሞችና እህቶች፣ እግዚአብሔር ለእኛ 
ያለው ፍቅር መረዳት ከሚቻለው በላይ ነው። 
በዚህ ፍቅር ምክንያት፣ የዘላለም ሕይወት 
ይኖረን ዘንድ ሕይወቱን ለእኛ ሲል እስኪ 
ሰጥ ድረስ የወደደንን፣ ልጁን ላከው። ይህን 
ከምንም ጋር የማይወዳደረውን ስጦታ ወደ 
መረዳቱ ስንመጣ፣ ልቦቻችን ለዘላለም አባታ 
ችን፣ ለአዳኛችንና ለሁሉም የሰው ዘር በፍቅር 
ይሞላል። ያ እውን መሆን ይችል ዘንድ የእኔ 
የውስጥ ፀሎቴ የሚሆነው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ 
ቅዱስ ስም ነው፣ አሜን።

ማስታወሻዎች

1. ማቴዎስ 22፥36–39
2. ማርቆስ 12፥31
3. 1 ዮሐንስ 4፥21
4. ሉቃስ 23፥34
5. ደራሲ አይታወቅም፣ በ ሪቻርድ ኤል ኢቫንስ “The 

Quality of Kindness፣” Improvement Era፣ ውስጥ 
ግምቦት 1960 (እ.አ.አ)፣ 340 ።

6. The Teachings of Spencer W. Kimball፣ ed. 
Edward L. Kimball (1982)(እ.አ.አ)፣ 483

7. “Injured Boy Flown to Safety፣” ደይሊ ሲትካ 
ሴንቲኔል (አላስካ)፣ ጥቅምት 22፣ 1981 (እ.አ.አ)
ተመልከቱ።

8. ሞሮኒ 7፥41
9. ጎርደን ቢ ሂንክሊ፣ “Let Love Be the Lodestar of 

Your Life፣” Ensign፣ ግምቦት 1989 (እ.አ.አ)፣ 67።
10. ትምህርት እና ቃል ኪዳን 121፥43 ተመልከቱ።
11. “Maud Muller,” በጆን ግሪንሊፍ ዋይተር ያለቁ 

የግጥም ስራዎች ውስጥ (1878) እ.አ.አ፣ 206፤ አተኩሮት 
ተጨምሮበታል።

12. ዴል ካርኒጊ ለምሳሌ በላሪ ቻንግ Wisdom for the 
Soul (2006) እ.አ.አ፣ 54. ውስጥ 

© 2014 በ Intellectual Reserve, Inc. መብቶቹ በህግ የተጠበቁ። በዩ.ኤስ.ኤ የታተመ። እንግሊዘኛ የተፈቀደበት፥ 6/13 (እ.አ.አ) ትርጉም የተፈቀደበት፥ 6/13 (እ.አ.አ)  
First Presidency Message, May 2014. Amharic. 10865 506 ትርጉም

የጊዜአችን ትምህርቶች

ከ
ግምቦት 2014 (እ.አ.አ) እስከ ጥቅምት 2014 (እ.አ.አ)፣በአራተኛው እሁድ 
የመልከፀዴቅ ክህነትና የሴቶች መረዳጃ ማህበር ትምህርቶች ከሚያዝያ 2014 
(እ.አ.አ) አጠቃላይ ጉባኤ ከተሰጠው አንድ ወይም ብዙ ንግግሮች ውስጥ መዘጋጀት 

አለባቸው በጥቅምት 2014 (እ.አ.አ) ውስጥ፣ ንግግሮች ከሚያዝያው 2014 (እ.አ.አ) 
ወይም ከጥቅምቱ 2014 (እ.አ.አ) አጠቃላይ ጉባኤ ውስጥ መመረጥ ይችሉ ይሆናል። 
የካስማና የአውራጃ ፕሬዘደንቶች በአካባቢያቸው ውስጥ የትኞቹን ንግግሮች መጠቀም 
እንዳለባቸው መምረጥ አለባቸው። ወይም ይህን ሀላፊነት ለኤጲስ ቆጶሶችና ለቅርንጫፍ 
ፕሬዝደንቶች ማስተላለፍ ይችሉ ይሆናል።

እነዚህ ንግግሮች (በብዙ ቋንቋዎች) በ conference.lds.org 
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ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ አንዳን 
ዶቻችሁ ወደዚህ ስብሰባ በኋለኛው 
ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ 

ቤተክርስቲያን ሚስዮኖች ተጋባዛችሁ ነበር። 
እነዛ ሚስዮኖች በመጠመቅ ከእግዚአብሔር 
ጋር ቃል- ኪዳን ለመግባት እንድትመርጡ 
ጋብዘዋችሁ ይሆን ይሆናል።

ሌሎቻችሁ እያዳመጣችሁ ያላችሁት 
በወላጅ፣ በሚስት፣ ወይም ምናልባት በልጅ 
ከእግዚአብሔር ጋር የገባችሁትን ቃል- ኪዳን 
በሕይወታችሁ መአከላዊ ቦታ ላይ መልሳችሁ 
እንደምታኖሩ ተስፋ በማድረግ የተዘረጋላችሁን 
ግብዣን በመቀበላችሁ ምክንያት ይሆናል። 
እያዳመጣችሁ ያላችሁት አንዳንዶቻችሁ አዳ 
ኝን ለመከተል ለመመለስ ምርጫ ያደረጋችሁና 
የእርሱን የእንኳን ደህና መጣችሁ ደስታ ዛሬ 
እየተሰማችሁ ያላችሁ ናችሁ።

ማንም ሁኑ እንዲሁን የትም ብትሆኑም፣ 
አሁን ከምታስቡት በላይ በእጆቻችሁ ውስጥ 
የብዙ ሰዎች ደስታን ይዛችኋል። በየቀኑና በየ 
ሰአቱ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል- ኪዳን ለመግ 
ባት ወይም ለመጠበቅ መምረጥ ትችላላችሁ።

የዘላለም ሕይወትን ስጦታ ለመውረስ በሚ 
ያስችለው መንገድ ላይ በየትኛውም ቦታ ላይ 
ብትሆኑም፣ ብዙ ሰዎችን ወደ ታላቅ ደስታ 
የሚያመራውን መንገድ ለማሳየት እድሉ 
አላችሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ቃል- ኪዳን 

ለመግባት ወይም ለመጠበቅ ስትመርጡ፣ 
የናንተን ምሳሌ መከተል ለሚችሉት የተ 
ስፋ ውርስን ለመተው ወይም ላለመተው 
ትመርጣላችሁ።

እናንተና እኔ በዚህ አይነት የውርስ ቃል- 
 ኪዳን ተባርከናል። በሕይወት ውስጥ ብዙ 
ድስታዎቼን በሟች ሕይወት ውስጥ ፍፅም 
ላላገኘሁት ሰው አበረክታለው። ከቅድመ- 
 አያቶቼ አንዱ የሆነ ወላጅ አልባ ሕፃን ነበር። 
ዋጋ የማይገዛው የተስፋ ውርስ ተወልኝ። ያንን 
ውርስ ለኔ በመፍጠር የተጫወተውን አንዳንድ 
ክፍሎች ልንገራችሁ።

ስሙ ሔንሪች አይሪንግ ነበር። በታላቅ 
ሀብት ውስጥ ነበር የተወለደው። አባቱ፣ 
ኤደዋርድ፣ በኮበርግ አሁን ጀርመን በምት 
ባለው ውስጥ ታላቅ ሀብት ነበረው። እናቱ 
ባለርስት ቻርሎት ቮን ብሎመበርግ ነበረች። 
አባቷ የፕረሺያን ንጉስ መሬቶች ጠባቂ ነበር።

ሔንሪች የቻርሎትና የኤድዋርድ የበኩር 
ልጅ ነበር። ቻርሎት በ31 አመቷ ከሶስተኛ 
ልጇ መወለድ በኋላ ሞተች። ኤድዋርድ ከዛ 
በኋላ ብዙም ሳይቆይ ሁሉንም ንብረቶቹንና 
ሀብቶቹን በመሬት ልማት ውስጥ በማጣት 
ሞተ። እድሜው 40 አመት ብቻ ነበር። ሶስት 
ወላጅ አልባ ሕፃናትን ትቶ ሄደ።

ሔነሪች፣ ቅድመ- አያቴ፣ ሁለቱንም 
ወላጆቹንና ታላቅ አለማዊ ውርስን አጣ። 

አንድ ሳንቲም እንኳን የለውም ነበር። በታሪኩ 
ውስጥ የእርሱ ጥሩ እድል ያለው ወደ አሜሪካ 
በመሄድ ላይ እንደሆነ እንደተሰማው መዘገበ። 
ምንም እንኳን እዛ ቤተሰብ ወይም ጓደኞች 
ባይኖሩትም፣ ወደ አሜሪካ የመሄድ የተስፋ 
ስሜት ነበረው። መጀመሪያ ወደ ኔው ዮርክ 
ከተማ ሄደ። ከዛ በኋላ ወደ ቅዱስ ሉይስ፣ 
ሚዙሪ ተጓዘ።

በቅዱስ ሉይስ ውስጥ አንዱ የስራ ባላደረ 
ባው የኋለኛው ቀን ቅዱስ ነበር። ከእርሱ በቤ 
ተክርስቲያን ሽማግሌ ፓርሊ ፒ ፕራት የተፃፈ 
የበራሪ ወረቀት ግልባጭ አገኘ። አነበበው፣ 
ከዛ በኋላ ስለ ኋለኛው ቀን ቅዱሳኖች ማግኘት 
የቻለውን እያንዳንዷን ቃል አጠና። ለሰዎች 
የተገለፁት በእርግጥ መልአክቶች መሆናቸ 
ውን፣ ሕያው ነብይ እንደነበር እና እውነተኛና 
የተገለፀ ሐይማኖትን እንዳገኘ ለማወቅ ፀለየ።

ከሁለት ወራት ጥንቃቄ ያለው ጥናትና 
ፀሎት በኋላ፣ ሔነሪች መጠመቅ እንዳለበት 
እንደተነገረው ህልም አየ ። ስሙንና ክህነቱን 
በተቀደሰ ማስታወሻ የማኖረው፣ የቤተክርስ 
ቲያን ሽማግሌ ዊሊያም ብራውን ስነ- ስርአቱን 
እንዲያከናውን ሆነ ። ሔነሪች የዝባብ ውኃ 
በሞላው ገንዳ ውስጥ ከጠዋቱ 1፥30 ላይ 
በመጋቢት 11፣ 1855 (እ.አ.አ)ተጠመቀ።

ሔነሪች አይሪንግ በዛ ሰአት ዛሬ የማሰተ 
ምረው ነገር እውነት እንደነበር እንደሚያ 
ውቅ አምናለው። የዘላለም ሕይወት ደስታ 
የሚመጣው ለዘላለም በሚቀጥለው የቤተሰብ 
ትስስሮች አማካኝነት እንደነበር አውቋል። 
ምንም እንኳን የጌታን የደስታ እቅድ በቅርብ 
ጊዜ ውሰጥ ሲያገኝ፣ የእርሱ የዘላለም ደስታ 
ተስፋ በሌሎች የእሱን ምሳሌ የመከተል ነፃ 
ምርጫዎች ላይ እንደተመረኮዘ አውቋል። 
የእርሱ የዘላለም ደስታ ተስፋ ገና ባልተወለዱ 
ህዝቦች ላይ ተመረኮዘ።

እንደ አንድ የቤተሰባችን የተስፋ ውርስ 
አካል፣ ለዘሮቹ ታሪክን ትቶ አለፈ።

በዛ ታሪክ ውስጥ እርሱን ለምንከተለው 
ለእኛ ያለው ፍቅር ይሰማኛል። በቃሎቹ 
ውስጥ ዘሮቹ ወደ ሰማይ ቤታችን በሚመልሰን 
መንገድ ላይ እርሱን ለመከተል እንዲመርጡ 
ያለውን ተስፋ ይሰማኛል። ይህንን ለማድረግ 
አንድ ትልቅ ምርጫ ማድረግ ሳይሆን ነገር ግን 

ዋጋ የማይገዛው የተስፋ 
ውርስ
ከእግዚአብሔር ጋር ቃል- ኪዳን ለመግባት ወይም ለመጠበቅ ስትመርጡ፣ 
የናንተን ምሳሌ መከተል ለሚችሉት የተስፋ ውርስን ለመተው ወይም 
ላለመተው ትመርጣላችሁ።

በፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ
የቀዳሚ አመራር የመጀመሪያ አማካሪ 
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ብዙ ትንሽ ምርጫዎችን ማድረግ እንደሆነ 
አወቀ። ከታሪኩ ውስጥ እጠቅሳለው፥

“ሽማግሌ አንድረስ ለመጀመሪያ ጊዜ 
ሲያወራ ከሰማሁበት ጊዜ ጀመሮ- - - የኋለኛው 
ቀን ቅዱሳኖችን ስብሰባ ሁልጊዜ ተካፍያለው፣ 
በተመሳሳይ ሰአት እንደዚህ ማድረግ የኔ ሀላፊ 
ነት ሆን ሳለ፣ ወደ ስብሰባው ያልሄድኩባቸው 
አጋጣሚዎች በእርግጥ በጣም ጥቂት ናቸው።

“ይህንን በታሪኬ ውስጥ ልጆቼ ምሳሌዬን 
እንዲያስመስሉና ከቅዱሳኖች ጋር መሰብሰብ 
አስፈላጊ ሀላፊነት መሆኑን በፍፁም እንዳይዘነ 
ጉት እሰይመዋለው።” 1

ሔነሪች በቅዱስ ቁርባን ውስጥ ኣዳኛችንን 
ሁልጊዜ እንድናስታውሰውና መንፈሱ ከእኛ 
ጋር እንዲሆን ቃል- ኪዳናችንን ማደስ እንደም 
ንችል አወቀ።

የጥምቀት ቃል- ኪዳንን ከተቀበለ ከትንሽ 
ወራቶች በኋላ ብቻ በተጠራበት ሚስዮን ላይ ያ 
መንፈስ ነበር የደገፈው። እደ ውርሱ በዛ ሰአት 
የህንድ ድምበሮች ተብሎ በሚጠራው ውስጥ 
ለሚስዮኑ የስድስት አመታት አማኝ ሆኖ የመ 
ቆየት የራሱን ምሳሌነት ትቶ አለፈ። ከሚስዮኑ 
መልቀቅያን ለመቀበል በግምት 1100 ማይሎች 
(1770 ኪሎ ሜትሮች) የሚጠጋ ዕርቀትን 
ከኦክላሆማ ወደ ሶልት ሌክ ከተማ ተጓዘ።

ከዛ በኋላ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በእግዚአ 
ብሔር ነብይ ወደ ደቡባማ ዩታ እንዲሄድ 
ተጠራ። ከዛ በኋላ ወደ ተወለደባት ጀርመን 
ሚስዮን እንዲያገለግል ሌላ ጥሪ ተቀበለ። 
ከዛ በኋላ በሰሜናማ ሜክሲኮ የኋለኛው ቀን 
ቅዱስ ሰፈራዎችን እንዲገነባ በጌታ በኢየሱስ 
ክርስቶስ ሐዋርያት ግብዣን ተቀበለ። ከዛ በኋላ 
ወደ ሜክሲኮ ከተማ እንደገና እንደ ሙሉ ጊዜ 
የሚስዮን አገልጋይ ተጠራ ። እነዛን ጥሪዎች 
አከበረ። በኮሎኒያ ዧሬዝ፣ ቺኋኋ፣ ሜክሲኮ 
በትንሽ መቃብር ውስጥ ተቀብሮ ተኝቶ 
ይገኛል።

እነዚህን እውነታዎች ለእርሱ ወይም ላደረ 
ገው ነገር ወይም ለዘሮቹ ታላቅነትን ለመቀበል 
አላስተጋባም። እነዛን እውነታዎች በልቡ 
ውስጥ በነበረው ለእምነትና ለተስፋ ምሳሌዎቹ 
ክብር ለመግለፅ አስተጋባለው።

እነዛን ጥሪዎች ከሞት የተነሳው ክርስቶስ 
እና የሰማይ አባታችን በኒው ዮርክ ከተማ በጫካ 
ውስጥ ለየሴፍ ስሚዝ እንደተገለፁለት በነበረው 
እምነት ምክንያት ተቀበለ። የክህነት ቁል 
ፎች በጌታ በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ 
ቤተሰቦችን፤ ቃል- ኪዳናቸውን ለመጠበቅ በቂ 
እምነት ከነበራቸው ብቻ ለዘላለም የሚያትም 
ኃይል ተመልሶ እንደተቋቋመ እምነት ስለነበ 
ረው ተቀበላቸው።

እንደ ዘሬ ሔንሪች አይሪንግ፣ እናንተ በቤ 
ተሰባችሁ ውስጥ ወደ ዘላለማዊ ሕይወት በሚ 
ያመራው በታታሪነትና በእምነት በሚደረጉና 

በሚጠበቁ የቅዱስ ቃል- ኪዳኖች መንገድ ላይ 
ፈር ቀዳጅ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እያንዳንዱ 
ቃል- ኪዳን ከራሱ ጋር ሀላፊነቶችንና ቃሎችን 
ያመጣል። ለሁላችንም፣ ልክ ለሔነሪች እንደ 
ነበሩት፣ እነዛ ሀላፊነቶች አንዳንድ ጊዜ ቀላል፣ 
ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ ከባድ ናቸው። ነገር 
ግን አስታውሱ፣ ሀላፊነቶቹ አንዳንድ ጊዜ 
ከባድ መሆን አለባቸው ምክንያቱም አላማቸው 
ከሰማይ አባታትና ከተወደደው ልጁ ከኢየሱስ 
ክርስቶስ ጋር በቤተሰቦች ውስጥ ለዘላለም እን 
ድንኖር በመንገዱ ላይ እንዲያስኬዱን ነው።

ከአብርሐም መጽሐፍ ላይ ቃሎችን 
ታስታውሳላችሁ፥

“እንደ አምላክ የሆነ ከመሀላቸው ተነሳ፣ 
ከእርሱ ጋር ለነበሩት እንዲህም አላቸው፥ 
ወደታች እንሄዳለን እዛ ቦታ ስላለ፣ እነዚህን 
ቁሳቁሶች እንወስዳለን፣ እነዚህ የሚያርፉበትን 
መሬት እንፈጥራለን፤

“ጌታ አምላካቸው የሚያዛቸውን ማናቸ 
ውንም ነገሮች ሁሉ እንደሚያደርጉ ለማየት፣ 
በዚህ እንፈትናቸዋለን፤

“እናም የመጀመሪያ ሁኔታቸውን 
ለሚጠብቁት ይጨመርላቸዋል፤ የመጀ 
መሪያ ሁኔታቸውን የማይጠብቁት ደግሞ 
የመጀመሪያ ሁኔታቸውን ከሚጠብቁት ጋር 
በአንድ አይነት መንግስተ ሰማይ ውስጥ ክብር 
አይኖራቸውም፤ ሁለተኛ ሁኔታቸውን ለሚ 
ጠብቁት ደግሞ ለዘላለም በራሳቸው ላይ ክብር 
ይጨመርላቸዋል።” 2

ሁለተኛ ሁኔታችንን መጠበቅ የሚወሰነው 
ቃል- ኪዳኖችን ከእግዛብሔር ጋር በመግባታ 
ችን ላይና በአማኝነት የሚጠይቁንን ሀላፊነት 
በመወጣት ላይ ነው። ቅዱስ ቃል- ኪዳኖችን 
በሕይወት ዘመን ሁሉ ለመጠበቅ እምነት በኢ 
የሱስ ክርስቶስ በአዳኛችን ላይ ይጠይቃል።

አዳምና ሔዋን በእርግጥ ስለወደቁ፣ ግፊ 
ቶች፣ ፈተናዎችና ሞት እንደ አለም አቀፋዊ 
ውርሳችን አሉን። ይሁን እንጂ፣ የሚወደን 
የሰማይ አባታችን የተወደደ ልጁን ኢየሱስ 
ክርስቶስን እንደ አዳኛችን ስጦታ ሰጠን። የኢ 
የሱስ ክርስቶስ የሀጢያት ክፍያ ታላቁ ስጦታና 
በረከት የአለም አቀፋዊ ውርስን፥ የትንሳኤ 
ቃል- ኪዳንንና ለተወለዱት ሁሉ የዘላለም 
ሕይወትን የማግኘት ችሎታን ያመጣል።

ዘላለም ሕይወት፣ ከእግዛብሔር በረከ 
ቶች ሁሉ ታላቅ የሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ 
እውነተኛ ቤተክርስቶያን ውስጥ በሚሰጠው 
ስልጣን ባላቸው አገልጋዮቹ አማካኝነት 
ቃል- ኪዳኖችን ስንገባ ወደእኛ ይመጣል። 
በውድቀቱ ምክንያት፣ የጥምቀት የማንፃትን 
ውጤቶችና የመንፈስ ቅዱስ ስጦጣን ለመቀ 
በል የእጅ መጫንን ሁላችንም እንፈልጋለን። 
እነዚህ ስነ- ስርአቶች ተገቢውን የክህነት 
ስልጣን ባላቸው ሰዎች መከናወን አለባቸው። 

ከዛ፣ በክርስቶስ ብርሀንና በመንፈስ ቅዱስ 
እርዳታ አማካኝነት፣ ሁሉንም ከእግዚአብሔር 
ጋር የምንገባቸውን ቃል- ኪዳኖች በተለይም 
በቤተ- መቅደሱ ውስጥ የሚሰጡትን መጠበቅ 
እንችላለን። በዛ መንገድና እርዳታ አማካኝነት 
ብቻ፣ ማንም ሰው እንደ እግዚአብሔር ልጅ 
ዘላለማዊ በሆነ ቤተሰብ ውስጥ የእርሱን ወይም 
የእርሷን ህጋዊ ውርስ ድርሻ መጠየቅ ይችላል።

ለአንዳንዶች እኔን ማዳመጥ ቢያንስ ተስፋ 
የለሽ ህልም ሊመስል ይችላል።

አማኝ ወላጆች በተቃወሙ ወይም ከእግዚ 
አብሔር ጋር የገቢትን ቃል- ኪዳኖች ለመስበር 
በመረጡ ልጆቻቸው ላይ ሲያዝኑ አይታች 
ኋል። ነገር ግን እነዛ ወላጆች ልብና ተስፋን 
ከሌሎች ወላጃዊ ልምዶች መውሰድ ይችላሉ።

የአልማ ወንድ ልጅና የንጉስ ሞዛያ ወንድ 
ልጆች ከቃል- ኪዳኖችና ከእግዚአብሔር ትዕ 
ዛዛት ተቃውሞ ኃያል አመፃ ተመለሱ ። ታናሹ 
አልማ ልጁን ኮሪያንተንን ከአፀያፊ ሀጢያት 
ወደ አማኝ አገልግሎት ሲመለስ ተመለከተ። 
መጽሐፈ ሞርሞን የላማናውያንን ፅድቅ 
የመጥላት ባህሎችን ወደ ጎን ትተው ሰላምን 
ለማቆየት ለመሞት ቃል- ኪዳን የገቡበትን 
ታምራት እንዲሁ ዘገበ።

ወደ ታናሹ አልማና የሞዛያ ወንድ ልጆች 
መልአክ ተላከ። መልአኩ በአባቶቻቸውና 
በእግዚአብሔር ህዝቦች እምነትን ፀሎቶች 
ምክንያት መጣ። ከእነዛ የሀጢያት ክፍያ በሰ 
ዎች ልብ ውስጥ የመስራት ኃይል ምሳሌዎች 
ውስጥ መበረታታትንና መፅናናትን መቀበል 
ትችላላችሁ።

ጌታ የምንወዳቸውን ሰዎች የዘላለም ውርሳ 
ቸውን እንዲቀበሉ ለመርዳት በምንጥርበት 
ሰአት ሁሉንም የተስፋ ምንጮች ሰጥቶናል። 
ህዝቦችን ወደ እርሱ መሰብሰባችንን በምን 
ቀጥልበት ሰአት እንዲሁ ለማድረግ የእርሱን 
ግብዣ በሚቃወሙበትም ሰአት እንኳን 
ቃል- ኪዳኖችን ገብቶልናል ። ተቃውሟቸው 
ያስከፋዋል፣ ነገር ግን አያቆምም እኛም ማቆም 
የለብንም። ቀጣይነት ባለው ፍቅሩ ፍፁም 
ምሳሌነቱን አስቀመጠለን፥ “እናም በድጋሚ፣ 
ዶሮ ጫጩትዎችዋን በክንፎችዋ እንደምትሰ 
በስብ ስንት ጊዜ ሰበሰብኳችሁ፤ አዎን አቤቱ 
የእስራኤል ቤት የሆናችሁ የጠፋችሁት፤ 
አዎን፣ አቤቱ የእስራኤል ቤት የሆናችሁ እና 
ንተ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ፤ እናም እናንተ 
የጠፋችሁ፤ አዎን ዶሮ ጫጩትዎችዋን እን 
ደምትሰበስብ ሁሉ ስንት ጊዜ ሰበሰብኳችሁ፣ 
እናም እናንተም ግን አልወደዳችሁም።”  3

በዛ በማያባራው የአዳኙ ሁሉንም የሰማይ 
አባትን የመንፈስ ልጆች ከእርሱ ጋር ወደ 
ቤታቸው እንዲመለሱ የማምጣት ምኞት ላይ 
መወሰን እንችላለን። እያንዳንዱ አማኝ ወላ 
ጆች፣ አያቶችና ቅድመ- አያቶች ያንን ምኞት 



3

ይካፈላሉ። የሰማይ አባትና አዳኙ ምን ማድረግ 
ስለምንችለውና ስላለብን ፍፁም ምሳሌዎቻችን 
ናቸው። ፅድቅን በፍፁም አይገፉም ምክንያ 
ቱም ፅድቅ መመረጥ ስላለበት። ፅድቅን ግልፅ 
ያደርጉልናል፣ እንዲሁም ፍሬዎቹ ጣፋጮች 
እንደሆኑ እንድናይ ይፈቅዱልናል።

ወደ አለም የተወለደ እያንዳንዱ ሰው 
ትክክል የሆነውንና ስህተት የሆነውን እንድና 
ይና እንድንሰማ የሚረዳንን የክርስቶስን ብርሀን 
ይቀበላል። እግዚአብሔር ሟች የሆኑ አገልጋዮ 
ችን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እንድናደርግ 
የሚፈልገውንና የሚከለክለውን እንድንገነዘብ 
እንዲረዱን ልኳቸዋል። እግዚአብሔር የምር 
ጫዎቻችንን ውጤቶች እንዲሰማን በመፍቀድ 
ትክክለኛውን እንድንመርጥ ምቹ ያደርጋል። 
ትክክለኛውን ስንመርጥ፣ ደስታን—በሰአቱ 
እናገኛለን። ክፉን ከመረጥን፣ ሀዘንና ፀፀት—
በሰአቱ ይመጣል። እነዛ ውጤቶች እርግጥ 
ናቸው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ሆን ተብለው 
ይዘገያሉ። በረከቶቹ አፋጣኝ ከነበሩ፣ ትክክለ 
ኛውን መምረጥ እምነትን አይገነባም። እናም 
ሀዘን አንዳንድ ጊዜ እንዲሁ ሊቆይ ስለሚችል፣ 
ለሀጢያት ይቅርታን የማግኘት አስፈላጊነት 
ከሀዘኔታውና ከአማሚነቱ ውጤቶች በፊት ቶሎ 
እንዲሰማን እምነትን ይጠይቃል ።

አባት ሌሂ በአንዳንድ ወንድ ልጆቹና በቤ 
ተሰቦቻቸው ባደረጉት ምርጫዎች ላይ አዘነ። 
ታላቅና መልካም ሰው—የእግዚአብሔር 
ነብይ ነበር። በየጊዜው ሰለ አዳኛችን ኢየሱስ 
ክርስቶስ መሰከረላቸው። ጌታ ሁሉንም 
አለማዊ ድርሻዎቹን ትቶ ቤተሰቦቹን ከጥፋት 
እንዲያድን ሲጠራው የታዛዥነትና የአገልግ 
ሎት ምሳሌ ነበር። በሕይወቱ መጨረሻም ላይ 
ለልጆቹ አሁንም እየመሰከረ ነበር። ልክ እንደ 
አዳኝ—እና ልባቸውን የማየት ኃይል እያለ 
ውና የሁለቱንም የሀዘንና የአስገራሚ የወደፊት 
ስሜት እያየ—ሌሂ ቤተሰቦቹን ወደ ደህንነት 
ሊያመጣ ክንዶቹን መዘርጋቱን ቀጠለ።

ዛሬ የአባት ሌሂ ሚሊዮኖች ዘሮች ለእነርሱ 
የነበረውን ተስፋ እያስረዱ ነው።

እናንተና እኔ ከሌሂ ምሳሌ የሆነ ነገር ለማ 
ውጣት ምን ማድረግ እንችላለን? ከምሳሌው 
መጽሐፍ ቅዱስን በፀሎታማነት በማጥናትና 
በመጠበቅ የሆነ ነገር ማውጣት እንችላለን።

የተስፋን ውርስ ለቤተሰባችሁ ለመስጠት 
በምትሞክሩበት ጊዜ ሁለቱንም አጭሩንና 
እረጅሙን እይታዎችን እንድትወስዱ ሀሳብ 
አቀርባለው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ጭንቀቶች 
ይኖራሉ እናም ሴጣን ያጓራል። እንዲሁም 
ጌታ በራሱ ጊዜና መንገድ እንደሚሰራ በማወቅ 
በታጋሽነት በእምነት የምንጠብቃቸው ነገሮች 
አሉ።

የምትወዷቸው ሰዎች በእድሜ ትንሽ 
ሲሆኑ በቅድሚያ ማደረግ የምትችሉት ነገሮች 
አሉ። አስታውሱ ልጆች በእድሜ ትንሽ 
በሚሆኑበት ሰአት የዘወትር የቤተሰብ ፀሎት፣ 
የቤተሰብ የመጽሐፍ ቅዱሰ ጥናትና በቅዱስ 
ቁርባን ስብሰባ ውስጥ ምስክርነታችንን ማካ 
ፈል ቀላልና የበለጠ ውጤታማ ናቸው። ትንሸ 
ልጆች አብዛኛውን ጊዜ ከምንገነዘበው በላይ 
ለመንፈስ የበለጠ ቅርብ ናቸው።

ትልቅ ሲሆኑም ከእናንተ ጋር የዘመሩትን 
መዝሙር ያስታውሳሉ። ሙዚቃዎችን ከማ 
ስታወስም ባሻገር የመጽሐፍ ቅዱስ ቃሎችንና 
ምስክርነትን ያስታውሰሉ። መንፈስ ቅዱስ 
ትውስታቸውን ማምጣት ይችላል፣ ነገር ግን 
የመጽሐፍ ቅዱሳት ቃላቶችና መዝሙሮች 
ለረጅም ጊዜ ይቆያሉ። እነዛ ትውስታዎች ወደ 
ዘላለማዊ ሕይወት ከሚያመራቸው መንገድ 
ተለይተው ለተወሰነ ጊዜ ምናልባት ለአመ 
ታት ሲዳክሩ ወደ መንገዳቸው ሊመልሳቸው 
የሚችል ስበትን ያወጣሉ።

የምንወዳቸው ሰዎች የአለም ስበት ሲሰ 
ማቸውና የመጠራጠር ደመና እምነታቸውን 
የሚያሸንፍ መስሎ ሲታይ እረጅሙ እይታ 
ያስፈልገናል። እንዲመራንና እንዲያጠነክራ 
ቸው እምነት፣ ተስፋና ልግስና አለን።

እንደ ለሁለት ሕያው የእግዚአብሔር 
ነብያት አማካሪነት ያንን አይቻለው። የተለየ 
ማንነቶች ያላቸው ግለሰቦች ናቸው። ነገር ግን 

ቋሚ ተስፈኛነትን የሚጋሩ ይመስላሉ። አንድ 
ሰው በቤተክርስቲያን ውስጥ ሰለ አንድ ነገር 
የማስጠንቀቂያ ደውል ሲያነሳ፣ የእነርሱ በጣም 
ተደጋጋሚ ምላሽ “ኦ፣ ነገሮች ይስተካከላሉ” 
ነው። በአጠቃላይ የማስጠንቀቂያ ደውሉን 
ከሚያስተጋቡት ሰዎች ይልቅ የበለጠ ስለ 
ችግሩ ብዙ ያውቃሉ።

የጌታንም መንገድ እንዲሁ ያውቃሉ፣ ስለ 
ሆነም ሁልጊዜ ስለ መንግስተ- ሰማዩ ተስፈኞች 
ናቸው። በአናቱ ላይ እንዳለ ያውቃሉ። ሙሉ 
ኃያል ነው እንዲሁም ያስባል። የቤተሰባችሁ 
መሪ እንዲሆን ከፈቀዳችሁለት ነገሮች ሁሉ 
ይስተካከላሉ።

 አንዳንዶቹ የሔነሪች አይሪንግ ዘሮች 
የኳተኑ ይመስሉ ነበር። ነገር ግን ብዙዎቹ 
የቅም ቅም አያት ልጆች አይተዋቸው ለማያ 
ውቋቸው ዘሮች ስነ- ስርአቶችን ለመፈፀም ወደ 
እግዚአብሔር ቤተ- መቅደሶች ከጠዋቱ 12:00 
ሰአት ይሄዳሉ። እርሱ ከተወው የተስፋ ውርስ 
ውስጥ ወጥተው ሄዱ። በብዙ የራሱ ዘሮች 
የባለቤትነት ድርሻ እንዳላቸው እየታየ ያለውን 
ውርስ ተወ።

በእምነት ሁሉንም ካደረግን በኋላ፣ ማሰብ 
ከምንችለው በላይ ጌታ ተስፋችንን ለቤተሰ 
ቦቻችን ታላቅ በረከቶች ያረጋግጣል። እንደ 
ልጆቹ፣ ለእነርሱና ለእኛ ጥሩውን ይፈልጋል። 

ሁላችንም የሕያው እግዚአብሔር ልጆች 
ነን። የናዝሬቱ ኢየሱስ የተወደደ ልጁና ከሞት 
የተነሳው አዳኛችን ነው። ይህች የእርሱ 
ቤተክርስቲያን ናት ቤተሰቦች ዘላለማዊ መሆን 
እንዲችሉ በውስጡ የክህነት ቁልፎች አሉ። 
ይህ ዋጋ የማይገዛው የውርስ ተስፋችን ነው። 
እውነት እንደሆነ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም 
እመሰክራለው፣ አሜን።

ማስታወሻዎች

1. ሔነሪ አይሪንግ የድሮ ልምድ ማስታወሻዎችን፣ 1896 
(እ.አ.አ)፣ በታይፕ የተፃፈ፣ የቤተክርስቲያን ታሪክ 
ላይብረሪ፣ 16–21 ተመልከቱ።

2. አብርሐም 3፥24–26
3. 3 ኔፊ 10፥5
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